




Wij, Ine, Harry, Maikel en Collin Willems, werken op onze boerderij camping in het 

Noord-Limburgse maasdorp Kessel. Sinds 2001 hebben we achter onze boerderij een 

mooi, gezellig kampeerterrein aangelegd met 80 royale plaatsen.

Ine, Harry,
Maikel en Collin



Uitstekend verwarmd sanitair, wasmachines en drogers. Mooie ruime recrea�eruimte 

waar we verschillende ac�viteiten organiseren. Ruime verharde kampeerplaatsen, 

welke allen voorzien zijn van elektra (6amp), watertappunten en rioolaanslui�ng, 

gra�s zeer goede wifi op het hele terrein. Er zijn meer dan voldoende parkeerplaatsen 

en uw huisdieren zijn toegestaan, mits ze zijn aangelijnd

De Maas, waar u heerlijk kunt vissen, ligt op 1 km afstand 

en zwemmen kunt u in de nabijgelegen zwembaden (2km). 

Fiets- en wandelroutes, zoals de bekende 

knooppuntenroutes, zijn direct vanaf de camping 

toegankelijk en staan garant voor vele kilometers fiets- en 

wandelplezier. Voor uw rijwielen hee� Oda Hoeve een 

overdekte fietsenstalling waarin ook diverse oplaadpunten 

voor elektrische fietsen zijn gesitueerd.



Onze camping ligt op 800 meter afstand van het maasdorp Kessel. Hier vindt u een warme bakker, supermarkt, 

winkeltjes, diverse eetgelegenheden, gezellige terrasjes en een prach�g gerenoveerd kasteel wat zeker de moeite 

waard is om een kijkje te nemen.

De Heldense Bossen met z’n vele fiets- en 

wandelroutes (knopenlopen) liggen op een 

steenworp afstand.



Met onze ruime en comfortabele hui�ar (geschikt voor +/- 28 pers.) laten we u graag de omgeving zien. 

Zo bezoeken wij onder andere:

Ook organiseren wij diverse 

excursies naar bedrijven in de 

omgeving.

Lindeboom brouwerij

Natuurreservaat ”Leudal“

Toeris�sch stadje Brugge 

(DU)

het gerenoveerde kasteel ”de 

Keverberg“

INCLUSIEF BEZOEK
AAN KASTEEL

DE KEVERBERG



Kampvuur

Barbecue-avonden

Forel roken

Asperge informa�eavonden en bezoek aan 

aspergevelden (in seizoen)

Muziekavonden

Oud-hollandse spelen

Jeu-de-Boules avonden

Bingoavonden

Elke Zaterdag tussen 17:30 en 19:00 uur verse patat 

met een lekkere snack op de camping.



Napoleonsweg N273 rich�ng Venlo.

Bij Stoplichten in Kessel linksaf rich�ng Helden.

Na 80 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve.

Venlo A37  bij Venlo neemt u de afrit 14, rich�ng Baarlo.

N237 via Baarlo naar Kessel.

Bij de stoplichten in Kessel rechtsaf.

Na 800 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve 

Afslag 38, rich�ng Helden/Kessel over de Middenpeelweg  (N277).

Aan het einde bij de rotonde rechtsaf, rich�ng Roermond

Bij de stoplichten in Kessel rechtsaf.

Na 800 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve 


